
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
 

สายงาน                                      นักบริหารงานการคลงั 
 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

   สายงานนีค้ลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ  ท่ีปฏิบติังานบริหารด้านการคลงัขององค์การบริหารส่วน 

จงัหวัดในฐานะหวัหน้าหน่วยงานท่ีเป็นกองหรือส่วน หวัหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากอง หรือส่วน  หวัหน้า

หน่วยงานท่ีสูงกว่ากอง หรือหวัหน้าหน่วยงานซ่ึงมีลกัษณะงานท่ีปฏิบติัเกี่ยวกบับริหาร ควบคุม และ

ตรวจสอบเกี่ยวกบังานด้านการคลงัขององค์การบริหารส่วนจงัหวัด  เช่น  งานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

และเงินนอกงบประมาณ  การดําเนินการเกี่ยวกบัเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัด การเก็บรักษา 

และการบริหารเงินคงคลงั การจดัทําบญัชีและรายงานการเงินและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ช่ือและระดับของตําแหน่ง 

ตําแหน่งในสายงานนีมี้ช่ือและระดบัของตําแหน่งดงันี ้ คือ 

นกับริหารงานการคลงั  6  ระดบั  6  ตําแหน่งประเภทบริหาร 

 นกับริหารงานการคลงั  7  ระดบั  7  ตําแหน่งประเภทบริหาร   

นกับริหารงานการคลงั  8  ระดบั  8  ตําแหน่งประเภทบริหารระดบักลาง 

นกับริหารงานการคลงั  9  ระดบั  9  ตําแหน่งประเภทบริหารระดบัสูง 
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ตําแหน่งประเภท         บริหาร 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากองในองค์การบริหารส่วนจงัหวัดมีลกัษณะ

งานต้องกํากบั แนะนํา ตรวจสอบและบงัคบับญัชาผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนหน่ึงซ่ึงเป็นงานท่ีมีหน้าท่ีความ

รับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานค่อนข้างสงูมาก หรือตําแหน่งหวัหน้าหน่วยงานอื่นท่ีมีหน้าท่ีความ

รับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  ควบคุมและรบัผิดชอบการปฏิบติังานด้าน

การคลงัขององค์การบริหารส่วนจงัหวัด ปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนมากพอสมควร และปฏิบติัหน้าท่ี

อื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติัหน้าท่ีในการกําหนดแผนงาน มอบหมายงาน  ควบคุม  กํากบั  ตรวจสอบ  ติดตาม

ประเมินผล ปรับปรุงแก้ไขปัญหาข้อขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกบังานด้านการ

คลงัขององค์การบริหารส่วนจงัหวัด  เช่น  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย การตรวจจ่ายเงิน ตามฎีกา

การขอเบิกเงิน การนําส่งเงิน การนําส่งเงินไปสํารองจ่าย  การจดัทําบญัชีและรายงานการเงิน  การเป็น

กรรมการเก็บรกัษาเงินและทรัพย์สมบติัมีค่าของทางราชการ   ฝึกอบรม  ให้คําปรึกษาแนะนําในการ

ปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาชีแ้จงเกี่ยวกบังานในหน้าท่ี   ติดต่อประสานงานกบั

หน่วยงานและบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามท่ีได้รับแต่งตัง้  และปฏิบติัหน้าท่ี

อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ํากว่านีท้างบญัชี  พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 

บริหารธุรกิจ บริหารการคลงั  การเงินและการธนาคาร  การจดัการทัว่ไป (เฉพาะทางบริหารธุรกจิ และ      

การจดัการทัว่ไป ต้องมีการศึกษาวิชาบญัชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต) และ 

 2. ได้ดํารงตําแหน่งในระดบั  6  หรือท่ี  ก.จ. เทียบเท่า โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกีย่วกบังาน

ด้านการคลงั หรือการเงินและบญัชี หรือการจดัเก็บรายได้ หรือการพสัดุ หรือการตรวจสอบภายใน  หรืองาน

อื่นท่ีเกี่ยวข้องกบังานบริหารงานการคลงัมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี   

 

/ความรู้….. 
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. มีความรู้ในงานการคลงัขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติั 

งานในหน้าท่ี 

2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจงัหวัด กฎหมายว่าด้วย 

การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบคุคลส่วน 

ท้องถิ่น  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และข้อบงัคบัอื่นท่ี 

ใช้ในการปฏิบติังานในหน้าท่ี 

3. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสงัคม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 

4. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานของส่วนราชการท่ีสงักดั 

5. มีความสามารถในการจดัทําแผนงาน  ควบคุม  ตรวจสอบให้คําปรึกษาแนะนํา 

และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบติังานท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบ 

6. มีความสามารถในการปกครองบงัคบับญัชา 

7. มีความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

8. มีความสามารถในการสํารวจข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 

9. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 

10. มีความสามารถในการสื่อสาร  รับฟัง  และชีแ้จงผู้อื่นอย่างเหมาะสม 

11. มีความรู้ความสามารถในการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้อยา่งเหมาะสมกบัหน้าท่ี 

ความรับผิดชอบของตําแหน่ง 

12. มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการบริหารงานบุคคล 

13. มีความรู้เกี่ยวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 

14. มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ในการทําแผ่นตารางทําการ  (Spreadsheet) 

15. มีความสามารถในการบริหารงานและจดัระบบงาน 

16. มีความสามารถในการริเร่ิม  ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 

 

 

 

 

        
 

ก.จ.กําหนดเม่ือวันท่ี  21  มิถุนายน  2545 

และทีแก้ไขเพิ่มเติมตามมติ ก.จ. ครัง้ท่ี 3/2550  เม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2550 



ช่ือตําแหน่ง                นักบริหารงานการคลัง  7 
 

ตําแหน่งประเภท      บริหาร 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบักอง มีลกัษณะงานจดัการและต้องกํากบั  

ตรวจสอบ และบงัคบับญัชาผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนมากพอสมควร  ซ่ึงเป็นงานท่ีมีหน้าท่ีความ 

รับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานสูงมากหรือตําแหน่งหวัหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากองหรือ 

หวัหน้าหน่วยงานอื่นท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานสูงมากเทียบได้ระดบั 

เดียวกนั รับผิดชอบควบคุมการปฏิบติังานด้านการคลงัขององค์การบริหารส่วนจงัหวัด  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่น

ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติัหน้าท่ีในการกําหนดแผนงาน  มอบหมายงาน  ควบคุม  กํากบั  ตรวจสอบ  

ให้คําปรึกษาแนะนํา  ติดตามประเมินผล  ปรับปรุงแก้ไขปัญหาข้อขดัข้องในการปฏิบติังานด้านการคลงั 

ขององค์การบริหารสว่นจงัหวัด  เช่น  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  การตรวจจ่ายเงินตามฏีกา   

การขอเบิกเงิน  การนําส่งเงิน  การนําส่งเงินไปสํารองจ่าย  จดัทําบญัชีและรายงานการเงิน  การเป็นกรรมการ

เก็บรักษาเงินและทรัพย์สมบติัมีค่าของทางราชการ  เป็นวิทยากรฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั

หลกัการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ  ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบั 

รองลงมา  ตอบปัญหาและชีแ้จงเกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานและบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง  

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง  ๆ  ตามท่ีได้รับแต่งตัง้  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง     
      

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งในฐานะผู้อํานวยการกองในระดับ 7 

- มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกับริหารงานการคลงั 6 ข้อ 1 และ   

1.1 ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งหวัหน้าฝ่าย (นกับริหารงานการคลงั 7) หรือ 

ท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานบริหารการคลงั หรืองานอื่นท่ี

เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 

1.2 ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่านกับริหารงานการคลงั 6 หรือท่ี 

ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานบริหารการคลงั หรืองานอื่นท่ี

เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กําหนดเวลา 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี สําหรับผู้ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ 

ไม่ต่ํากว่านีท้างบญัชี  พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์    บริหารการคลงั  การเงิน  การเงินและการธนาคาร   
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บริหารธุรกิจ การจดัการทัว่ไป (เฉพาะทางบริหารธุรกจิและการจดัการทัว่ไปต้องมีการศึกษาวิชาบญัชีไม่น้อย

กว่า 15 หน่วยกิต) หรือทางอื่นท่ี ก.จ.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้ 

2. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานการคลัง 7)  

 -  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกับริหารงานการคลงั 6 ข้อ 1  และ 

  2.1 ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่านกับริหารงานการคลงั ระดบั 6 หรือ 

ท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานบริหารการคลงั หรืองานอื่นท่ี

เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 

         2.2 ดํารงตําแหน่งใน ระดบั 7 ว  หรือ 7 วช  หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  

โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานด้านการคลงั หรือการเงินและบญัชี หรือการจดัเก็บรายได้ หรือการพสัดุ 

หรือการตรวจสอบภายใน หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องกบังานบริหารงานการคลงัมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี   
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันกับริหารงานการคลงั 6 แล้ว จะต้อง มี 

ความรู้ความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปัญหาด้านการเมืองเศรษฐกิจและสงัคมของ

ประเทศ 
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ตําแหน่งประเภท        บริหารระดับกลาง 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  บริหารงานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบักอง มีลกัษณะงานจดัการและต้องกาํกบั  

ตรวจสอบ และบงัคบับญัชาผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนมากพอสมควร  ซ่ึงเป็นงานท่ีมีหน้าท่ีความ 

รับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษ หรือตําแหน่งหวัหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากอง

หรือหวัหน้าหน่วยงานอื่นท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษเทียบได้

ระดบัเดียวกนั รับผิดชอบบริหารงานการคลงัขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รบั

มอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติัหน้าท่ีในการกําหนดนโยบายการปฏิบติังาน  การติดต่อประสานงาน  วางแผน 

มอบหมายงาน วินิจฉยั ส ัง่การ  ควบคุม  กํากบั  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนํา  ติดตามประเมินผล 

ปรับปรุงแก้ไขปัญหาข้อขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกบังานด้านการคลงัของ 

องค์การบริหารส่วนจงัหวัด  เช่น  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  การตรวจจ่ายเงินตามฎีกา การขอเบิก

เงิน  การนําส่งเงิน  การนําส่งเงินไปสํารองจ่าย  การจดัทําบญัชีและรายงานการเงิน  การเป็นกรรมการเก็บ

รักษาเงินและทรัพย์สมบติัมีค่าของทางราชการ  ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบั

รองลงมา  ฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัหลกัการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ  ให้

คําปรึกษาแนะนําและเป็นวิทยากรตอบปัญหาและชีแ้จงเกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 

ต่าง  ๆ  ตามท่ีรับแต่งตัง้และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

ตําแหน่งผู้อํานวยการกองหรือผู้อํานวยการส่วน(นักบริหารงานการคลัง 8) 

 - มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกับริหารงานการคลงั 6 ข้อ 1 และ 

  1. ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกอง (นกับริหารงานการคลงั 7) หรือ 

ท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานบริหารงานการคลงั หรืองาน 

อื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ 

 2. ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าหวัหน้าฝ่ายระดบั 7 (นกับริหารงานการ

คลงั 7)  หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานบริหารงานการ

คลงั หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  กําหนดเวลา 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี สําหรับผู้ได้รับปริญญา

โทหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างบญัชี  พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์    บริหารการคลงั  การเงิน  การเงินและ  

/การธนาคาร..... 
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การธนาคาร  บริหารธุรกจิ การจดัการทัว่ไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจและการจดัการทัว่ไปต้องมีการศึกษาวิชา

บญัชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต) หรือทางอื่นท่ี ก.จ.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้ หรือ 

          3.  ดํารงตําแหน่งใน ระดบั 8 ว  หรือ 8 วช  หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี  

โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานด้านการคลงั หรือการเงินและบญัชี หรือการจดัเก็บรายได้ หรือการพสัดุ 

หรือการตรวจสอบภายในหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องกบังานบริหารงานการคลงัมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

มีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันกับริหารงานการคลงั 7 และมีความเช่ียวชาญ 

งานในหน้าท่ี 
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ตําแหน่งประเภท                    บริหารระดับสูง 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  บริหารงานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานท่ีสูงกว่ากอง ซ่ึงมีหน้าท่ีและความรับผดิชอบใน 

งานหลกัตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจงัหวัด และเป็นงานท่ีมีความหลากหลาย ความยาก 

และมีคุณภาพของงานสูงมากกว่ากอง  รับผิดชอบบริหารงานด้านการคลงั และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ี 

ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติัหน้าท่ีในการกําหนดนโยบายการปฏิบติังาน พิจารณาวางอตัรากําลงัเจ้าหน้าท่ี 

และงบประมาณของหน่วยงานท่ีรับผดิชอบติดต่อประสานงาน  วางแผน มอบหมายงาน  วินิจฉยั ส ัง่การ  

ควบคุม  กํากบั  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนํา  ติดตามประเมินผลปรับปรุงแก้ไขปัญหาข้อขดัข้องในการ

ปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกบังานด้านการคลงัขององค์การบริหารส่วนจงัหวัด เช่น  การเบิก

จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  การตรวจจ่ายเงินตามฎีกา  การขอเบิกเงิน  การนําส่งเงิน  การนําส่งเงินไป

สํารองจ่าย  การจดัทําบญัชีและรายงานการเงิน  การเป็นกรรมการเก็บรกัษาเงินและทรัพย์สมบติัมีค่าของ 

ทางราชการ ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา ตอบปัญหาชีแ้จงเร่ืองต่างๆ 

เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ   ตามท่ีรับแต่งตัง้ เป็นผู้แทนของส่วนราชการหรือ

จงัหวัดในการเข้าร่วมประชุมเจรจาปัญหาต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานด้านการคลงัทัง้ในและต่างประเทศ เป็นต้นและ

ปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

ตําแหน่งผู้อํานวยการสาํนักการคลัง  (นักบริหารงานการคลงั 9) 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกับริหารงานการคลงั 6 ข้อ 1 และ 

 2. ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลงั (นกับริหารงานการคลงั 8) หรือ

ผู้อํานวยการส่วน  (นกับริหารงานการคลงั 8)  ในสํานกัการคลงั หรือท่ี  ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี

โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานบริหารงานการคลงัหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี   
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

มีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันกับริหารงานการคลงั 8 และมีความรู้สงูเป็น 

พิเศษทางการคลงั และมีความสามารถในการให้คําปรึกษาแนะนําในงานด้านการคลงัแก่หน่วยงาน 

ท่ีสงักดัและส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง 
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